Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 23. 10. 2017.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, F. Kříženecký
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1)Kontrola usnesení z 21. 8. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 6
3) Záměr odkupu pozemku parc. č. 2748/24 s výměrou 671 m2 a pozemku
parc. č. 1473/2 s výměrou 306 m2 od soukromého majitele
4) Řešení situace kolem spodního jezu v Kamberku
5) Použití finančních prostředků získaných v soutěži Vesnice roku 2017
6) Postup prací na opravě propustku č. 1
7) Postup prací směřujících ke zvelebení obce
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Ostatní obecní záležitosti

1) Odvodnění od pohostinství je stále předmětem místního šetření a hledá se vhodné řešení.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2017 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit od soukromého majitele pozemky v kat. území
Kamberk parc.č. 2748/24 o výměře 671 m2 a parc.č. 1473/2 o výměře 306 m2 za cenu
v místě obvyklou tj. 40,- Kč/m2.
4) ZO projednalo návrh p. Kubálka na výměnu pozemků a nadále trvá na odstranění plotu
z neoprávněně zabraného obecního pozemku tak, aby byl zajištěn přístup k řece pro
správce povodí, hasiče, rybáře i občany.
5) ZO jednohlasně rozhodlo použít finanční prostředky získané v soutěži Vesnice roku 2017
na rekonstrukci přístřešku za kostelem a zadat tuto rekonstrukci firmě Procházka, Kamberk. Tato akce bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2018.
6) Přes pozdní zahájení opravy propustku (a tedy nedodržení termínu ukončení akce do konce září) se zdá, že práce budou dokončeny do konce října.

7) Do dnešního dne byly dokončeny a nebo jsou těsně před dokončením tyto akce:
Oprava veřejných budov (kaplička, kampelička, vodárna)
24.335,- Kč
Malování obecních budov ( kaplička, kampelička, vodárna)
33.166,- Kč
Výměna vchodových dveří u č.p. 2
21.600,- Kč
Vyvrtání a vyvložkování komína v pohostinství
33.900,- Kč
Instalace radiátorů v bytě v pohostinství
34.000,- Kč
Oprava odvádění dešťových vod od OÚ
70.000,- Kč
8) V současné době se v obecních lesích dokončuje ožin a bude následovat mazání stromků.
Dřevo vytěžené po napadení kůrovcem bylo prodáno na pily za 393.519,83 Kč s DPH.
9) Obec opět oslovila Povodí Vltavy se žádostí o vyčištění toku řeky Blanice od jezu
k mostu v celkové délce cca 400 m.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš

František Kříženecký

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno:
Sejmuto:

